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PROTOKOLL 
Styrelsens ordinarie sammanträde måndag den 27 november 2017 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Leif Richard, vice ordförande, Sven Johansson, Ingbritt 

Stenberg, Bitte Mueller-Hansen fr o m § 57 samt Monika Lindén, sekreterare 
 

Frånvarande: Alexandra Svensson, kassör,  Malin Rimfors och Peter Andersson har anmält förhinder. 

Övriga: Ulla-Britt Klyft och Inger Beckman §§ 52-53  

§52 Öppnande 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.   

§53 Valberedningen informerar 

Valberedningen informerar styrelsen inför årsmötet måndag 26 februari 2018. 

§54 Dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga § 54 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§55 Justerare  

Styrelsen utser Leif Richard att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§56 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2017-08-28 

Protokoll 2017-08-26: Bilaga § 56 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§57 Rapporter 

a)Redovisning av det finansiella läget 

Ordföranden informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen. 

b)Cykelled genom Brösarps backar 

Styrelsen kan konstatera att cykelleden Kivik – Ravlunda är beslutad av Trafikverket. För sträckan 

Ravlunda – Brösarp pågår arbete av huvudmannen, regiom Skåne. Efter påtryckning av ordföranden 

fick AU möjlighet att vid ett möte med kommunstyrelsens AU presentera vårt förslag. AU ställer sig 

bakom förslaget och ordföranden i AU, kommunalrådet Leif Sandberg, gav tjänstemännen i uppdrag 

att verka för att förslaget skall antas.  
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c)Klimatdag lördag 16 september på Brösarps idrottsplats 

Tre eldsjälar, Karin Bringert, Bodil Nilsson och Jörgen Börjesson från Brösarps Byagille Klimatgrupp 
ordnade en välbesökt  eftermiddag  på idrottsplatsen och i BIF:s nya fina lokal, där man bland annat 

fick veta mycket om solenergi, elbilar och elcyklar.    

d)Kulturafton i Brösarp by fredag 29 september 2017 med början kl 18.00 

Leif Richard rapporterar från byns första Kulturafton i Kulturföreningens regi. 19 evenemang i Brö-

sarp med allt från bensinmackens fiskdamm till en dansföreställning i en presentbutik och orgelmusik 

i kyrkan erbjöds besökarna. Leif Rickard och Bengt Thulin var drivande i projektet. Medverkande i 

projektet Kulturafton i Brösarp by framgår av bilaga §57d. 

e)Kulturföreningens Kulturkväll 12 oktober 2017 med Birger Sjöberg 

Kulturföreningen arrangerade en Kulturkväll med trubaduren Mattias Gejrot, som berättade och 

sjöng till gitarr om Fridas värld i ”Lilla Paris”. 

f) Kulturföreningens Kulturkväll 22 november 2017 med ”Unga musiker i Brösarp” 

10 Brösarpsungdomar från Tomelillas Kulturskola under ledning av Lotten Jensen  bjöd på konsert i 

Konsthallen. Ett femtiotal åhörare, stora som små, njöt av musicerandet. 

g) Tomelilla kommuns Översiktsplan – Byagillets granskningsyttrande 

Ordföranden redovisar Byagillets  granskningsyttrande över Tomelilla kommuns Översiktsplan enligt 

bilaga §57 g.  

§58 Kommande arrangemang  

a) Julstök på Bengtemölla lördag 2 december 2017 

Brösarps Byagille inbjuder i samverkan Brösarps Gästgifveri till  Julstök på Bengtemölla med lokala 

hantverkare i stämningsfulla lokaler. En arbetsgrupp med Monika Lindén (samordnare), Ulla och Tom 

Cronvall, Leif Richard, Inga och Bengt Thulin, Annika Johansson, Christina Alm, Bitte Mueller-Hansen 

och Anders Cederberg arbetar idogt med förberedelserna inför öppningsdagen.  

b)Klimatgruppen meddelar 

Sven Johansson meddelar att Klimatgruppen bildat en aktiv solcellsgrupp med sex personer. 

c)Bygderådet i Tomelilla kommun kallar till sammanträde 

Bygderådet i Tomelilla kommun kallar till sammanträde tisdag  28 november 2017. Styrelsen har inte 

möjlighet att delta i sammanträdet.  

§59 Byagillets årsstämma måndag 26 februari 2018 

Ordföranden presenterar behov av handlingar som skall tas fram inför årsstämman enligt bilaga §59. 

Ordföranden ansvarar för kallelse/affisch, dagordning och verksamhetsplan.  Sekreteraren  ansvarar 

för förslag till verksamhetsberättelser 2017 för Brösarps Byagille respektive  Brösarps Kulturförening. 

Kassören ansvarar för bokslut 2017 och revision.  Förslag till samtliga handlingar kommer att behand-

las vid kommande styrelsesammanträde måndag 22 januari 2018.  
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§60 Byagillets program vår/sommar 2018 

Styrelsen beslutar att programutskicket för vår/sommar 2018 skall göras först efter årsstämman för 

att få med så adekvat information som möjligt i programmet. Allt slutgiltigt underlag till programmet 

måste vara ordföranden tillhanda senast den 17 februari 2018.    

§61 Nästa ordinarie sammanträde 

Styrelsen sammanträder måndag 22 januari  2018 kl 18.30 i Brösarps skola (slöjd-/musiksalen). OBS! 
Årsstämman äger rum måndag 26 februari 2018 kl 19.00. Sven Johansson frågar om vi kan vara i 

BIF:s lokal vid idrottsplatsen.  

§62 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet.   

 

Vid protokollet  Justeras   

  

Monika Lindén  Sven-G Hultman Leif Richard 

 

    

 

 


